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Információs
műveltség az adat-intenzív 

kutatás korában
Koltay Tibor



Miről lesz szó?

• A kutatás 2.0;

• A kutatási adatok és a könyvtár;

• A digitális bölcsészet, az „információ tudománya”;

• Az információs műveltség és a „többiek”;

• Az információs túlterhelés;

• A „poszt-igazság kora”
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Kutatás 2.0

• A tudományos kutatás negyedik paradigmája

• Adat-intenzív tudomány

• Nyílt adatok
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• Széles körben elérhető és használható, nagy kapacitású 
számítástechnikai eszközök;

• A cél, hogy biztosítsuk a tudományos eredmények 
reprodukálhatóságát, újra-felhasználását

• A kutatásokat finanszírozó szervezetek nyomása 

• Valószínű, hogy kevés adat megosztására kerül sor.
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Tudományos adat

• Bármely, megfigyelésen, kísérleten vagy valamely hipotézis 
megvizsgálásán alapuló, szisztematikus kutatás végtermékei. 

• Numerikus

• Szövegalapú

• Hang, 

• Álló- és mozgókép



Az adatok forrásai 

Természettudományok: 
megfigyelések, kísérletek vagy 
modellek 

Társadalomtudományok: a kutatók 
maguk is létrehozhatnak, vagy a 
nyilvánosan hozzáférhető iratokból is 
nyerhetnek adatokat. 

Humán tudományok: Digitális 
bölcsészet 
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A „nagy adatok”

• Feldolgozásuk meghaladja a hagyományos adatbázis-
rendszerek és szoftverek képességeit. 

• Méretük mozgó cél.

• A digitális eszközök széleskörű elterjedtsége folytán korunk 
fogyasztói óriási mennyiségű adatot állítanak elő.
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Mítoszok 

• Ezek az adatállományok a tudás és az intelligencia az 
eddiginél fejlettebb formáját kínálják, olyan meglátásokat 
lehetővé téve, amelyek eddig nem voltak elképzelhetőek. 

• Igazság, objektivitás és pontosság 
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Félelmek

• Lehetővé teszik a magánélet titkosságának megsértését, a 
szabadságjogok csorbítását, az állam és a cégek által 
gyakorolt ellenőrzés megnövekedését. 
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Kritika

• Számos társadalmi jelenséget tesznek számszerűsíthetővé, 

• Továbbra is szubjektívek maradnak.

• Amit számszerűsítenek, az nem feltétlenül kerül közelebb az 
objektív igazsághoz.

• A több adat nem mindig jobb adat. 

• A nagy adat nem azonos az adatok teljességével.
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Etikai dilemmák

• Arra hajlamosítanak bennünket, hogy ott is összefüggéseket 
lássunk, ahol valójában nincsenek. 

• A közösségi médiából vett kutatások adatait a megosztással 
elvesztik névtelenségüket.



Nagy adat, kis adat, nincs adat

Big Data, Little Data, No Data: Scholarship in the Networked World. 
Christine L. Borgman. Cambridge, MA: MIT Press, 2015. 
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Az adatok megosztása

• A kutatóknak nincsen meg az ez irányú szakértelme, 

• nincsenek eszközei hozzá, 

• ösztönzést sem éreznek arra, hogy kutatási adataikat 
másokkal megosszák. 
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• Bizonyos adatok etikai, valamint ismeretelméleti okokból 
nem oszthatók meg. 

• Néhány esetben pedig nem világos, hogy melyek az adott 
kutatási projekthez tartozó adatok.
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Az adatokra való hivatkozás 

• Várhatóan a DOI (Digital Object Indentifier) metaadat-
szabványra épülő szabványok lesznek a leghasznosabbak.
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Ösztönzés 

• A kutatók ösztönzése hatékonyabb lenne, ha valamilyen 
ellenszolgáltatást kapnának

• Például az adatok publikálása és a rájuk történő hivatkozás a 
tudományos teljesítmény elismerésének része lenne.



A kutatási adatok kezelése

• információs szolgáltatások

• technikai szolgáltatások

• Nyújthatja a könyvtár is.

17



Adatgondozás

• A (kurátori) gondozás a digitális kutatási adatokat egész életciklusukon 
át és a jövőben is, a jelen és az elkövetkező felhasználói generációk 
számára tartja fenn.
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LIBER 

Az Európai Tudományos Könyvtárak Egyesülete ajánlásaiból

• Adatkezelési támogatás: 

• a pályázók számára készített adatkezelési tervek

• a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos tanácsadás és információs 
anyagok. 
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• Az adatokra és a metaadatokra és vonatkozó szabványok;

• Metaadatok szolgáltatása a kutatási adatokhoz;

• Adat-könyvtárosi állások létrehozása;

• A munkatársaik adat-könyvtárosi készségeinek fejlesztése.



https://www.rd-alliance.org/
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Metaadatok

• Nagy gyakorlatunk van benne.
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Technikai jellegű szolgáltatások

• Segítség a repozitóriumok megtalálásában;

• Adatállományok előkészítése az elhelyezéshez.
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Adatminőség

• Sokdimenziós tényező: 

• Bizalom, 

• Hitelesség,

• A metaadatok megléte.



Ki, ha nem a könyvtár és a könyvtáros?

• „Kutatási információs szakember”

• Adatkönyvtáros

• Adat-kurátor

• De NEM adattudós
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A könyvtáros inkább
A jelentés, a 
szemantika és a 
kvalitatív módszerek 
érdeklik;

Az adattudós

A szintaxisra és a 
kvantitatív 
módszerekre figyel;
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Adatkönyvtáros

• Ki hallott már róla?
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Első „zárszó”

A szakkönyvtáraknak jobban oda kell figyelniük:

• A kutatás alapvető folyamataira;

• A tudományos közösségek változásaira; 

• A kutatói viselkedés változásaira.



Digitális bölcsészet

Modern információtechnológiai 
eszközöket használ 

az irodalom(tudomány), 

a nyelvek (nyelvtudomány), 

a történelem(tudomány) 

és a filozófia 

területén folyó kutatás és az 
oktatás támogatására. 
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Mi közünk hozzá?

Az Egyesült Államokban gyakran működik könyvtárak 
bázisán.

A digitális bölcsészet vizsgálati tárgya

az információ dolog (tárgy) is, tehát bitek, bájtok sorozata vagy 
könyvek, hangok, képek 

= rögzítve van = dokumentum
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A digitális bölcsészet 
elődje

Index Thomisticus =

Aquinói Szent Tamás 
műveinek konkordancia-
jegyzéke 1946.

Roberto Busa

„bölcsészeti informatika” 

Alacsony presztízsű technikai 
segédtudomány.
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Magában foglalja az információ 
digitális formáinak vizsgálatát, 
elemzését, szintézisét és 
prezentációját. 

= Digitalizált 

és eleve digitális (born digital) 
tartalmak
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Az adatok szerepe

• Az adatok értelmezhetők szövegként és a szövegek adatként.

• Egy-egy humán kutatási tárgy géppel kezelhető absztrakciói. 

• Sokszor csak részlegesen jellemzik tárgyukat, de sok esetben 
ez az egyetlen „ablakot” jelentik, amelyen „bekukucskálhat a 
kutató”. 

33



Módszertani forrásai

• A humán tudományok (történettudomány, nyelvtudomány, 
irodalomtudomány, régészet stb.)

• A társadalomtudományok
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Distant reading vs. Close 
reading • Franco Moretti

• Az egyes művek (néhány konkrét 
mű) elolvasása helyett nagy 
tömegű szöveg egyes elemeire 
figyelünk

• Viták

• Egy a lehetséges módszerek közül
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Információs műveltség

Information literacy

=

Információs írástudás

Információs műveltség
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(ALA 1989)

• felismeri, mikor van szüksége információra, 

• megtanulta, hogyan kell tanulni, 

• ismeri, miként szerveződik az információ, hogyan található 
meg, és hogyan használható fel a tanulásban. 
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Készségek

• az információszükséglet felismerése; 

• az adott probléma megoldásához szükséges információ 
azonosítása;

• a szükséges információ megtalálása; 

• a megtalált információ értékelése;

• az információ szervezése;
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• az információ hatékony felhasználása az adott probléma 
megoldására;

• az információforrások kritikus kezelése.
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• Az információs műveltség több mint a „számítógépes 
írástudás”.

• Tartalmazhatja technológiák alkalmazását. 



1997. CXL. Tv.

• A nyilvános könyvtár segíti a könyvtárhasználókat a digitális 
írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész 
életen át tartó tanulás folyamatában.
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Digitális írástudás

Leszűkítő értelmezés: 

• az IKT hatékony használatának képessége

= információs műveltség

„Kezd kimenni a divatból”: Ma már szinte minden 
digitális
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„Kulcsszavak”

• Kritikai gondolkodás

• Egész életen át tartó (élethosszig tartó) tanulás



Önkritika

• Az információs műveltség oktatása gyakran készségek 
sorának mechanikus elsajátíttatására irányul;

• = Nem társul hozzá elméletileg is megalapozott pedagógia. 

• Már nem az információ megkeresésének nehézsége vagy az 
információk hiánya, hanem az információbőség jellemző.
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A Követelményrendszertől a Keretrendszerig

• ACRL (Association of College and Research Libraries) 

• Az információs műveltség és kompetencia 
követelményrendszere a felsőoktatásban 

• Az információs műveltség keretrendszere (Information 
Literacy Framework for Higher Education)
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Közeledések

• technológiai konvergencia (távközlés + számítástechnika + 
elektronikus média)→

• a médiaműveltség (médiatudatosság, média-írástudás, 
médiaértés) és az információs műveltség közeledése →
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Fúzió?

→ média- és információs műveltség (Media and Information 
Literacy, MIL) (UNESCO)
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• Célja, hogy információk és médiatartalmak használatának, 
megértésének és előállításának készségeit fejlessze. 

• Hangsúlyozza empowerment fontosságát

• = elősegíti az egyén önirányítási képességének kialakítását, 
megerősítését és kiterjesztését. 
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CILIP 2018

• Az információs műveltség a kritikai gondolkodás és 
a kiegyensúlyozott értékítéletek meghozatalának 
képessége bármely olyan információval kötődően, 
amelyet megtalálunk és felhasználunk. 

• Lehetővé teszi, hogy teljes értékű 
állampolgárokként megalapozott alkossunk 
véleményt.
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„Alkalmazott” információs műveltség(ek)

Akadémiai írástudás

1. A céljuknak megfelelő, 

2. az adott közösség által értékesnek tekintett szövegek 

• olvasásának, 

• interpretálásának, 

• létrehozásának képessége. 



Akadémiai írástudás 
(academic literacy)

Készségek, amelyekre a hallgatóknak a 
felsőoktatásban szüksége van. 

Olyan, meggyőző üzeneteket előállítása, 
amelyek megfelelnek az adott tudományos 
közösség elvárásainak. 
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Az adat-írástudás

• Az adatok megértésének, használatának és kezelésének 
képessége

• Tudja, hogy miként kell adatokat keresni, azokat megfelelően 
szűrni, feldolgozni, létrehozni és szintetizálni. ← Információs 
műveltség 



A tények utáni kor

• Álhírek (fake news)

• Félreinformálás 

• Megtévesztő információk 

• Hamisítás

• Koholmányok
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A posztigazság (post-truth) (kora)

• A hamis hírek kora 

• Az igazság hanyatlása

• A vélemény és a személyes tapasztalat egyre inkább felülírja 
a tényeket.
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• A tudományos világ egyre inkább igyekszik tényekre és 
adatokra támaszkodni.

• Az álhírekkel nem lehet leszámolni.
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A tünetek

• Elmosódik a vélemények és tények közötti választóvonal. 

• Csökken a tények korábban mértékadónak tekintett 
forrásaiba vetett bizalom. 
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Álhírek

• Csak a politikai kommunikációban? 
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A politikán túl

• Gyakran olyan formában kapjuk az információt, amelynek 
kezelésére nem vagyunk felkészülve és nincs is vele 
kapcsolatban előzetes tapasztalatunk, 

• bár látásunk és más érzékszerveink nagy mennyiségű inputot 
tudnak kezelni és képesek vagyunk az információ lényeges 
mintázatait azonosítani.
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Kapuőrök (?)

• A közvetítők (lektorok, szerkesztők, könyvtárosok) egyre 
kisebb szerepet kapnak.

• Egyre inkább a felhasználó dönt arról, hogy az információ 
értékes, hasznos és releváns-e számára.



Az álhírek „ellenszerei”

Nincs egyetlen, kész recept

• Tudatos információhasználat 

= Információs műveltség 

= Médiatudatosság

Az értelmezés középpontba állítása

• Gépi algoritmusok
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Kiindulás a védekezéshez

Az igazság természete hálózati jellegű.

A legtöbb webes tartalom más tartalmak továbbítása 
(különösen a közösségi médiában).

Az állítólagos forrás többnyire nem megbízható.
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Heurisztikák

• Valaki ellenőrizte-e már az adott információt, vagy  
szemlézte-e?

• Keressük meg az információ eredeti forrását! = 

A   megbízhatóság ellenőrizhetőbb.

• Mások mit írnak a forrásról (szerzőjéről, kiadójáról stb.)? 
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Információs műveltség/médiaértés

Két aspektus

• a megtalált információ kritikus/kritikai értékelése,

• az információ jobb szervezése



Túlzott optimizmus

• Aki a posztigazságot elfogadja, az lehet információsan művelt, 
hiszen képes megtalálni és felhasználni a megfelelő 
információt. (Ez az információs műveltség leegyszerűsített 
meghatározása)

• A megtalált információ éppen az ő világlátását hivatott 
alátámasztani.

67



• Az álhírek befogadói nagyon is kritikus szemmel néznek 
bármely információt, amely nem támasztja alá azt, amit ők 
igaznak, helytállónak tartanak.

• Kompromisszumokra is készek = Szeretnek ott lenni, ahol 
mások vannak, és szeretik azt tenni, amit mások tesznek. 

• Sokszor nem hoznak optimális döntéseket, inkább az első 
észszerűnek látszó opciót választják, 

= Csupán kielégítően jó döntések meghozatalára  törekszenek. 
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• Az emberek gyakran kompetensnek tartják magukat az
információk kezelésében,

• Az információtechnológiai eszközök használatával kapcsolatos
jártasságuk többnyire látszólagos =

• nem garantálja, hogy információs igényeiket megfelelően ki
tudnák elégíteni.
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• Nem mindenki képes információkat feldolgozni és kritikával 
kezelni. 

• Gyakran érvényesül a legkisebb erőfeszítés elve, ami azt 
eredményezi, hogy sokan azt az információt is elfogadják, 
amelyről tudják, hogy rossz minőségű, kevésbe megbízható, ha 
könnyen elérhető és egyszerűen használható. 
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• Sok ember nem igényli az információt. 
• Az információ birtoklása ugyanis végső soron kellemetlen és 
fáradságos. 

• Az információt el kell olvasni és meg kell érteni. Kiderülhet 
belőle, hogy amit csináltunk, az valójában haszontalan.
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Van mégis „diagnosztikai eszköz”?

Vizsgáljuk meg!

• Milyen gondolkodást tükröz az adott szöveg?

• Melyek fő állításai, céljai? 

• Kik képezik célközönségét?

• Milyen érvelést alkalmaz és milyen a felépítése? 

• Vannak-e következetlenségek, hiányok, ugrások ebben az 
érvelésben?
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A feladat

• az álhíreket továbbra is gyanakvással kell (kellene) kezelni. 

• vissza kell (kellene) állítani a bizalmat a tényekbe és adatokba 
vetett bizalmat
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Információs túlterhelés (túlterheltség)

A rendelkezésre álló, potenciálisan hasznos, 
releváns információ mennyisége túl nagy [túl 
nagynak érezzük] (mennyiségi túlterhelés);
Az információt nem tudjuk hatékonyan 
kezelni (minőségi túlterhelés) = a kritikai 
gondolkodás hiánya (a megfelelő szűrők 
hiánya vagy ezek nem megfelelő használata)
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• Egyéneket és a rendszereket egyaránt érint. 

= Főként személyfüggő. 

= Társadalmi állapot

• Nehézséget okoz a hétköznapokban 

az üzleti életben, 

a tudományban. 
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Technikai fejlődés 

 a korábbinál gazdagabb és összetettebb információs 
környezet =

• az információmennyiség növekedése 

• a formátumok és információtípusok egyre nagyobb száma, 

• többféle hordozó és kommunikációs csatorna

• Nem tudjuk az eszközöket és az információt hatékonyan 
kezelni.
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• Nem új, és nem csupán az Internet hatására alakult ki. 

• Mindig is panaszkodtunk a túl sok információra.



Leibniz, 1680

..rémes könyvtömeg, amely 

napról-napra növekszik. 

Szinte meghaladhatatlanná 

lesz a zűrzavar. Végtelen 

sok szerző lévén 

mindegyiket az általános 

feledés réme fenyegeti...

79Komneczi Bertalan perezentációjának felhasználásával
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„Ellenszerek”

Tudatosság =

• Információs műveltség

• Jobban kell szerveznünk az információt. 
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Az információ szervezése

• Személyes információkezelés (Personal Information 
Management, PIM)

= A gyűjtött információt maga a felhasználó saját rendszere 
alapján szervezi és jövőbeli felhasználás céljából tárolja.

• Zotero, Mendeley, Refworks, Procite stb. 

• Tudjuk, hogy milyen információk birtokában vagyunk. 
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Információépítészet
(information architecture)

• Segít(het) az információépítészet

• Nemcsak design.
• A felhasználók és a rendszerek 
közötti interakciókkal, 
az információs környezetek 
megtervezésével foglalkozik. 



Kell az információs műveltség!

Köszönöm a figyelmet.
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